GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
U nás v rodinné pů jč ovně iCabrio řešíme ochranu osobních údajů dle
patřič ných

zákonů .

Veškeré

osobní

údaje

poskytované

zákazníkem

jsou

shromažď ovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou
Č eské republiky, zejména nově dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tě chto údajů a o zrušení
smě rnice 95/46/ES (GDPR).
Jako pů jč ovatel motorových vozidel zpracovává rodinná pů jč ovna iCabrio
osobní údaje svých zákazníků . Nové evropské nařízení GDPR se týká nakládání
s tě mito údaji. Jednou z hlavních priorit je ochrana a zabezpeč ení tě chto údajů .
Tyto www stránky se zabývají primárně pronájmem osobních automobilů .
Evidujeme vaše objednávky a rezervace, pro tyto úč ely si od vás bereme jen ty
údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky č i rezervace. Osobní údaje
shromažď ujeme na základě přímé osobní, telefonické č i emailové komunikace
nebo s využitím internetového formuláře.
Údaje o svých zákaznících evidujeme ve vlastním poč ítač ovém systému,
jakož i v papírových složkách. K tě mto složkám není přístup třetím osobám
povolen a je v uzamykatelné místnosti zabezpeč eno jejich uložení. Údaje
nesdě lujeme žádným třetím osobám, kromě případů stanovených zákonem.
Pro úč ely naší č innosti je potřeba od našich zákazníků získat ve smyslu
ustanovení § 5 ZOOÚ výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním
osobních údajů – údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné č íslo, datum
narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikač ní č íslo,
bankovní spojení (ne vždy jsou požadovány od zákazníků všechny tyto informace).
Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné úč ely než pro úč ely
nabízení a optimalizaci služeb a evidenci zákazníků rodinné pů jč ovny iCabrio, a to
po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů .

Pokud však požádáte iCabrio o výmaz svých údajů , udě láme to
neprodleně , nejpozdě ji do 1 mě síce od vaší žádosti. Upozorň ujeme, že výmaz
mů žeme udě lat jen v případě , pokud k archivaci dat nejsou zákonné dů vody. V
případě aktivního pronájmu osobního vozidla vaše data vymazat nemů žeme.
Neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese: iCabrio, V Oříškách 726,

PSČ

250 92, Šestajovice, Tel.: +420 733 628 360, E-mail: info@icabrio.cz,

Facebook: facebook.com/icabrio.

za Icabrio
provozovatel Lenka Sandmannová

